
LEMBARAN

Nomor 22

DAERAI{ KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2OOO

Seri C Nomor 2

PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEI{
NOMOR 10 TAHUN 2(]OO

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DAN BARANG DI JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBIIANAHU WATA'AIA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalan rangka meningkatkan pelayaran kepada
masyarakat pemakai jasa argkutan perlu adanya
k€tentuan yang mcngatur penyelenggaraan angkutan
orang dan barang di jalan dengan kenderaan dalam
Kota Banda Aceh;

b.bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan
Peraturan Daeral;

Mengingat : I.Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota
Besar dalam Lingkungan Daerah ProPinsi Sumatela
Utara (Irmbaran Negam Tahun 1956 Nomor 59-
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);



2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambaian
Lembaran Negara Nomor 3 1 86);

3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembamn Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tanbahan Irmbaran Negara Nomor
3480);

4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teDtang
Pemerintahan Daerah (l,embaratr Negara Tahun I999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daemh
Tingkat Banda Aceh (Lembarao Negara Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan L€mbatan Negara Nomor
3241);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahrm 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KePada
Daerah Tingkat I dan Daeral Tingkat II (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Nesara Nomor 3410);

7 Pe;hran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat II;

8-ieraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tenta[g

Anskutan Jalan (LembaFn Negara Tahun 1993

Nomot 59, Tanbahan Lembamn Negam
Nomor 3527);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang

Pemeriksaan Kendaraan Bemotor di Jala4
lo.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalao (Lembaran Negara

Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529);
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l l.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peratuian Perundang-undangan
Dan Bentut Rancangan Undang-undang, Rancangan
Pemtumn Pemerintah, Dan Raicangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):

l2.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan AngkuEn
Orang di Jalan;

l3.Kepuiusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69
Tahu[ 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Jalan;

l4.Keputusan Mentei Perhubungan Nomor 31 Tahun
1995 tentang Terminal Transportasi Jaltur;

ls.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalar
dengan Kendaman Bemotor untuk Jaringan Trayek
Antar Daerah Tingkat II Dalam Propinsi Daeral
Istimewa Aceh;

l6.Pemturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1985 tentan_g
Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas
Pelanggamn Peratura.n Daerah;

lT.PeBturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pedoman
Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
(Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);

l S.Peraturan Daerah Kotamadya Daela}l Tingkat II
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 1995 tentang
Pembentuka[ Susunan O4anisasi dan Tata Keda
Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Banda Ac€h;
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lg.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi
Terminal;

2o.Peraturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi
Izin Tray€k;

Dengan Pcrsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BAI{DA ACEH,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKIJTAN
ORANG DAN BARA}{G DI JALAN.

BAB I
KtrTENTUAN UMUM

Pasfll I

Dalam Peraturan Daerah ini yaag dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Banda Aceh;
b. Pemedntal Daerah adalah Pemerintah Kota Banda

Aceh:
c. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas

I-alu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banda Aceh;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kota Banda Aceh;
f. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi Lalu

Lintas umum;



g. Angkutan adalah pemindahan orarg dan/atau barang
dari satu tempat ketempat ]"ng lain dengan
menggunakan kendaraan;

h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di
jalar, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan
tidak be.motor;

i. Kendaraan Bemotor adalah kendaraan yang
digemkkan oleh peralatan tehnik yang bemda pada
kendaraan itu;

j. Kendaraan Umum adalai setiap kendaraan bemotor
yang disediakan untuk dipergunakar oleh umum
dengan dipungut bayaran:

k. Mobil Penumpang adalah seiiap kendaraan bermotor
yarg dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi;

L Mobil Bus adalah setiap kendaraan bemotor
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

m. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor
selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus
darl kendaraan khusus;

n. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan
pelayanan dad pintu ke pintu dalam wilayah operasi
terbatas dengan menggunakan mobil penumpang

bahaa berbahaya, bamng khusus, peti kemas dan alat
berat;
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q. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda
yang oleh karena sifat dan ciri khas serta
keadaannya, merupakan bahaya terhadap
keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap
jiwa atau kesehatan manusia dan mathluk hidup
lamnya;

r. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan
bentuknya harus dimuat dengan cam khusus;

s, Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan
yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan kendaraan umum dijalat ,

t TermiDal adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan memuat dal menurunkal orang dan/atau
barang, mengadakan pengecekan pemenuhan
peByaratan teknis dan laik jalan serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan rulum,
yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan
Tmnsportasi;

u- Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengan angkutan
mobil bus umum dar/atau mobil penumpang umum
yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
lintasa! tetap dan jadwal tetap;

v. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota
Banda Aceh;

w K.utu pengawas r adalah turunan dari izin tayek
darl senantiasa harus bemda pada setiap kendaraan
mobil bus umum datatau mobil penumpang umum
yang dioperasikan;

x. Izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada
perusahaan angkutan yang relah memiliki izin trayek
untuk menggunakan kendaraan bemotor
menyimpang dari trayek yang telah dimiliki;
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y. Kartu Tumnan Izin Usaha adaiah turunan dari izin
usaha Angkutan Barang yang diberikan kepada
setiap kenderaan yang dimiliki atau dikuasal
perusahaan angkutan bmang dan senanttasa harus
berada pada setiap kendaraan.

BAB II
PEINTLENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

Bagian P€rtama
Angkutan Omng Dengan

Kendcraan Umum

Pasal 2

Pengangkutan orang dengan
dilakukan dengan menggunakai
penumpang.

Kenderaan Umum
mobil bus atau mobil

A,

b.

Pasal 3

Pengangkutan omng denga.n kenderaan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani dengan :

Trayek tetap dan temtur;
Tidal dalam trayek.

- Pasal 4

(l) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kenderaan
umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan
dalam jaringan trayek.
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(2) Jaringan lrayek sebagaimana dimalsud ayat (l)
yaitu trayek kota seluruhnya berada dalam satu
wilayah Kota Banda Aceh.

(3) Pelayanan angkutan kota diselenggarakan dengan
ciri-ciri sebagai berikut :
a. tmyek utama :

L mempunyai jadwal tetap, sebagaimana
tercantum dalam jam pedalanan pada kartu
pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2. melayani angkulan antar kawasan utam4
antar kawasan utama dan kawasan
penduL:ung dengan ciri melakukan perjalanan
ulang-alik secara tetap;

3. dilayani hanya oleh mobil bus umum;
4. pelayanan angkutal secam terus menerus,

berhenti pada tempat-tempat untuk
menaikkan dan menurunkan orarg yang telah
ditetapkan rmtuk angkutan kota.

b. trayek cabang :
L berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap

IEyeK Ulama;
2. mempunyai jadwal tetap sebagaimana

tercantum dalam jam perjalanan pada kartu
pengawasan kcndaraan yang dioperasikan;

3. melayani angkutan aDtar Kawasai
pendukung, antaE kawasan pendukung dan
pemukiman;
dilaya-ni hanya oleh mobil bus umum;
pelayanan angkutan secata terus-menerus)
berhenti pada tempat-tempat ulrtuk
menaikkan dan menurun-kan omng yang
telah ditetapkan unhrk angkutan kota.

4.
5.



tEyek ranting :
l. tidak mempunyaijadwal tetap;
2, pelayanan angkutan secara terus menerus

berhenti pada tempaFtempat untuk
melaikkan dan menuunkan o€ng yang telah
ditetapkan untuk angkutan kota;

3. melayani angkutan dalarn kawasan
pemuttman;

4. dilayani oleh mobil bus umum dan/atau
mobil penumpang umun1.

d. trayek langsung :
l. mempunyai jadwal tetap sebagaimana

tercantum dalam jam peialanan pada kartu
pengawasan kendaraan ) ang djoperasilan:

2, pelayanan angkutan secara terus menerus_
berhenti pada tempat-tempat untuk
menaikkan dan menunrn-kan penumpang
yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;

3, melayani angkutan antara kawasan utama
dengan kawasan pendukung dan kawasan
pemukiman;

4. dilayani hanya oleh mobil bus umum.

Bagian Kedua
PersyAratnn

Pasal 5

(l) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam
hayek tetap dan teratur harus memenuhi
persyamtan :
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a. nama pemsahaan dan nomor utut kendeman
yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan
belakang kendeman;

b. kode trayek dan papan trayek yaig memuat asal
daII tujuan dengan dasar putih tulisan hitam yang
ditempatkan dibagian depan dan belakang
Kengeraan;

c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas
dengan huruf balok, melekat pada badan
kenderaan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan
'tsUS KOTA" bagi mobil bus umum dan
tulisa.r "ANGKUTAN KOTA" bagi mobil
penumpang yang melayani trayek dalam kota;

d. setiap pengusaha angkutan orang yang
menggunakan Mobil Penumpang Umum harus
menggunakan kendaman jeuis Mobil Bis atau
Mikolet;

e. setiap perusahaan angkulan orang, mempunyai
ciri-ciri klas/wanE tersendiri bagi kendaraan
yang dibawah naunganperusaluannya.

(2) Papan reklame hanya dapat dipasang pada mobil
bus dan mobil p€numpang dan taksi yang melayani
trayek dalam kota.

(3) Pemasangan reklame pada mobjl bus dan mobil
penunpang yang melayani trayek dalam kota
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak boleh
meDgganggu identitas kendeEan dan harus
memenuhi pemtuan perundang-undalgan yang
berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l), (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Walikota.
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B:rgiatr Keriga
Izin Usaha Angkutan

pasal 6

Pengusahaan angkutan orang dengan kenderaan umum
dapat dilakukan oleh :
a Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milrk

Daerah;
b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
c. Koperasi;
d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

pasal 7

(1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana
dimaksud pada pasal 6, wajib memiliki izin usaha
angL:utan.

(2) Izin usaha angkutan sebagaimana dinaksud dalam

peroranganj
c. Memiliki suEt keterangai domisili perusahaan;
d. Merniliki Surar Izin Tempar Usaha (SKITUt:
e. Pemyalaan kesanggupan untul memiliki atau

menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit
kendeaaan bermotor;



f. Pemyataan kesanggupan untuk menyediakan
fasilitas penyimpanan kenderaan (poot
kendeman)

Pasal I

(1) Permohonan izin usaha angkutarr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l), diajukan kepada
Walikota

(2) Pemohooan izin usala angkutafl sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) harus dilengkapi dengan
pertimbangan teknis dari Dinas Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan.

(3) Izin Usala Angkutan berlaku untuk jangka waktu
selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang
setiap tahunnya.

(4) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Pejabal
sebagaimana dim*sud dalam ayal ( l).

Pasal 9

(l) Pemberian atau penolalGn izin usaha angkutan,
diberikar oleh Pejabat pembed izin selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja setelah pefinohonan ditenma secara
lengkap.

(2) Penolakan atau permohonan izin usaln angkutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), disampaikan
secara tertulis dengaf disertai alasan penolakan.

Pasrl 10

Pengusaha angkutan urnum yang telah mendapaikan
izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 ayat (1), diwajibkan :
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a. memiliki dadatau merrguasai sekurang-kurangnya5
(lima) kenderaan sesuai dengan peruntukan, yang
memenuhi persyaratan teknis dan layakjalan:

b. memil iki da-n/atau menguasai tempat penlimpanan
kenderaan (pool Kenderaan);

c melakukan kegiatan usaha angkutan selanbat-
larnbatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak
diterbitkan izin usaha angkutan;

d. nelaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada
Pejabat pembe izin usaha angkutan;

e, mentaati ketentuan mengenai dana pefanggugan
wajib kecelakaan penumpang;

f. melaporkan apabila terjadi perubaian pemilikan
perusahaan atau domisili perusahaan

Pasal l l

Bentuk pemohonan izin usaha angkutan, bentuk izin
usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan,
percabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha
angkutan dan penolakan izin usaha aDgkulai, alan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BagiAn Kccmpat
Izin Trsyck

Pasal 12

Untuk melakukan kegiatan usala angkutan dalam
trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.
Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diberikan oleh Walikota untuk trayek dalam
Wilayah Kota Banda Aceh.

( r )

(2)
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( t )

(2)

Pasal 13

Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan
orang dalam tayek t€tap dan teratur terdiri dari :
a. permohonan izin trayek baru;
b. permohonan perubahan izin toayek dar/atau per-

panjangan masa berlakunya-
Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurutb. dilallLan dalam hal :

pembaharuan rnasa berlaku izin;
penambahan j umlah kenderaan;
pengalihan pemilikan perusahaal;
penambahan frekwensi;
perubahan trayek;
penggantia[ kenderaarl

Passl 14

Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 harus dilengkapi pertimbangan
teknis dari Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(l) melipuii :
a. pendapat terhadap permohonan dimaksud;
b. data faktor muatan (Load Factor) di trayek yang

ber-sangkutaD;
c. rencana penunjukan terminal, pengaturan waktu

pem-berangkalan dan kedatangan. sepanjang
permohonan tersebut masih memungkinkan.

Passl 15

(l) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
14, diterima oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) selambat-

b.

d.

f.

( l )

Q)



larnbatnya 14 (empat belas) hari keda sejah
pe.mohonan diterima secara lengiGp

(2) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolal
setelah memperhatikan pedimbangan telinis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambaF
lambatrya dalam 14 (empat belas) hari keda

(3) Izin trayek diberikan kepada perusahaan angku€n
berlaku untuk jangka waku 5 (lima) tahun

Pasrl 16

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin tralek
di*ajibkan untuk :
a. mengoperasikan kenderaan bemotor )ang

memelruhi pe$yaratan teknis dan layakjalan;
b. melaporkan apabila terjadi pe.ubaian pemiliken

perusahaan atau domisili perusahaan,
c. meminta pengesahan dari Pejabat penberi izir

trayek, dalam hal ini kepada Dinas Lalu-Lintas d;]Jr
Angkutan Jalan, apabila akan mengalihkan trayek:

d. melaporkan setiap bulan k€giatan operasional
angkutan kepada Dinas Lalu-Linlas dan Angkurai
Jalan;

e. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan
cam :
1. mengoperasikan kendeman secaG tepat ualiru

sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan
sanlpal tujuan;

2. memelihara kebe$ihan dan kenyamana-n
kenderaai yang dioperasikan;

3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepaoa
penumpang;

4. mengusahakan awak kenderaan diJengkapi
dengan pakaian seragam yang menggunakn
tanda pengenal perusaiaan;
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5. setiap kelderaan yang dioperasikan harus
membawa kartu pengawasan yang masih
berlal(u.

Bagian Kelima
Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Trayek

Pasal 17

(l) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12, pemohon wajib
meaenuhi :
a persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis;

(2) Persyaratan adminishatif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) huruf a, meliputi :
a. memilikisuat izin usaha angkutan;
b. memiliki atau menguasai kenderaan bermotor

yang laik jalan yang dibuktikan dengar surat
tanda rlomor kendeman bermotot dan buku uji
atau fotocopynya;

c. memiliki atau menguasai fasilitas penimpanan
(pool) kenderaan b€rmotor yang dibukikan
dengan garnbar lokasi dan bangunan serta surat
ketemngan mengenai pemilikan atau
Penguasaan;

d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain
yang mampu me[yediakan fasilitas
pemeliharaan kenderaan bermotor sehingga
dapat memwat kenderaafiya untuk tetap dalam
kondisi laikjalan;

e Membayar Retribusi pada Dinas Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan.

339



(3) Persyararan teknis sebagaimana dimaksud dalara
ayal (l) huufb, meliputi :
a pada trayel yang dimohon m.lsrl

memungkinkan untuk penambahan jumlat
kendaraan;

b. pioitas diberikan bagi perusahaan angkuter
yang mampu memberikan pelayanan angkutan
yang terbaik dan melaksanakafl kewajibannya..

Pasal 18

Pe$yaratan. tekds sebagaimana dimaksud dalar:

a. survey faktor muatan pada trayek-trayek dimal(sud:
b. Iaporan realisasi angkutan dari perusalnan yan:!

melayani trayek dimaksud

Pasal 19

Perusahaaa yang telah mendapat keputusan rz:r
tayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib
memiliki kartu pengawasan bagi setiap kendera€r
yang dioperasikamya.
Untuk memperoleh kanu pengawasan sebdgaimaLl
dimaksud dalam ayat (l), pemohon hanar
melengkapi persyaratan :
a. permohonan tertulis dari perusahaan angkutan:
b. foto copy buku uji dan surat tanda nomair

kendaraan yang masih berlaku;
c. Fotocopy Kartu Pengawasan sebelunnya;
d. membayar retribusi pada Dinas Lalu-Lintas da:

Angkutan Jalan.

( l )

(2)
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Pasal 20

(l) Kartu penga\a€san sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19, merupakan turunan dari keputusan izin
fayek bagi kenderaan yang bersangkutan.

(2) Kartu pengawasan sebagaimana dimalsud dalam
ayat (l), ditaDdatangani oleh Kepala Dinas Lalu-
Lint2s dan Angkutan

(3) Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu
maksimal I (satu) tahun

(4) Permohonan perpanjangan kartu pengawasan
diajukan sekurang-kuangnya 14 (empat belas) hari
sebelum habis masa berlakunya dan keterlambatal
memperpanjang masa berlaku kartu pengawasan
dikenakan ret busi :
a. Sampai dengan 14 (empat belas) hari masa

berlakunya dikenakar retdbusi I (satu) kali
julnlall rctribusi terutang.

b. l5 (lima belas) hari sampai I (satu) bulan habis
masa berlakunya dikenakan retribusi 2 (dua) kali
jumlah retribusi terutang-

c. Diatas I (satu) bulan habis masa berlakunya
dikenakan retribusi 4 (empat) kali jumlah
retribusi terutang.

Pasal 2l

(1) Izin insidentil adalah izin yaog dapat dibeikan
kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki
izin trayek untuk menggunal<an kenderaan
bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki.

(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat
( l). hanya diberikan untuk kepentingan
a. menambah kekumngan angkutan pada waktu

keadaan tertentu seperti liburan sekolah, lebaran,
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natal, tahun baru dan lainJain keperluan sejenis
itu;

b keadaan darurat terlentu seperti bencana alam
dan lain-lain;

c. pengemhan massa seperti Kampanye Pemilu,
Rombongan Olah Raga, Karya Wisata dan
sejemsnya,

(3) Izin Insidentil hanya dibeikan untuk satu kali
perjalaoan pulang pergi dan berlaku paling lama 14
(empat belas) had daD tidak dapat diperpanjang_

Pasal 22

(1) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal
21 ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk trayek
arlgkutan kota.

(2) Untuk memperoleh
dimaksud ayat (1),
persyararan :
a. memiliki surat tanda nomor kenderaan dan buku

uji yang masih berlaku;
b. memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku;
c. membayar retribusi pada Dinas Lalu-Lintas dan

Angkutan Jalan;
d. tanda bukti pelunasan iuran wajib/dana

pertanggungan kecelakaan.

Pasal 23

Bentuk permohona-n izin trayek, formulir penimbangan
izin trayek dari Daeral! bentuk keputusan izin tlayek.
bentuk izin insidentil, penohonan pengalihan
pemilikan perusahaan, bentuk kartu pgngawaan.
formulir penolakan izin, pencabutan dan pembekuan

Izin Insidentil sebagaimana
pemohon wajib memenuhi
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izin trayek sena formulir pelaporan kegialan usaha,
akan diarur lebih la.njut denga, Keputusan Walikola.

Bagian Keenam
Izin Op€r'siAngkutan

Pasal 24

(l) Pengangkutan orang dengan kenderaan umum tidak
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
hulufb, wajib memiliki izin operasi.

(2) Izin opgrasi sebagaimana dima.ksud dalam ayat (1),
diberikan oleh Walikota, bagi angkutan taksi dan
becak bermesin dalam wilayah Kota Banda Aceh.

(3) Permohonan izin operasi diajukan kepada pejabat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus
dilengkapi pertimbangan teknis dari Dinas Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan.

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), meliputi :
a. pendapat terhadap pemohoDan dimaksud;
b data faktor penggunaan kendaraan.

Pasal 25

(1) Pertimbatgan sebagaimana dimaksud dalam pasal

setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l), selambaFlambatnya 14
(empat b€las) hari kerja.
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Bagian Ketujuh
Kervajiban Pcmegang Izin

Opcrasi Angkutan

Pasal 26

Perusalaan Angkutan taksi dan becal bermesin yang
telah mendapatkan izin operasi diwajibkan unruk :
a. mengoperasikan kendeman yang memenuil i

persyaratan teknis dan laikjalan:
b.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

penumpang;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan;
d- melaporkan setiap bulan kegiatan operasional untuli

angkutan taksi;
e awak kendaraan dilengkapi dengan palaian serasam

yang menggunakan tanda pengenal perusahaan
untul( angkutan taksi;

f. mematuhi pemturan perundang-undangan I.ang
berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha
angkuian-

Bsgirn KcdclApan
Persyaratan dan Masa Berlaku

Izin Op€rasi Angkutan

Pas^l 27

(1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pemohon $ajib
memenuhi: l
a persyaratanadministlatif;
b persyaratan teknis.
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(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf4 meliputi :
a. memiliki surat izin usaha anglofan;
b. memiliki atau menguasai kendaEan bermotor

yang laik jalan yang dibuldikan dergmr surat
tanda nomor kenalaraan bermotor dan buku uji
atau fotocopynya;

c. memiliki atau metrguasai fasilitas
penyimpanar./pool kenalaraan bermotor yang
dibukikan dengan gambar lokasi dan bangunan
serta sumt keterangan mengenai pemilikan atau
Penguasaan;

d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain
yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraa-n bemotor sehingga
dapat merawat kendaraarurya untuk tetap dalam
kondisi laikjalan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (I) hurufb, meliputi :
a pada wilayah operasi yang dimohon masih

memungkinkan untuk penambahan jumlah
kcndaraan;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan
yang manpu memberikan pelayanan angkutan
yang terbaik.

Pasal 28

Perusalraan yang telah mendapatkan izin operasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal2T ayat (l) huruf b,
didasarkan pada :
a. survey faktor penggunaan kenderaan pada wilayah

operasi dimaksud;
b laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang

melayani izin opemsi dimaksud.
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Pasal 29

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin operasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (l),
diberikan kartu penga&€san bagi setiap kenderaan
yang di-operasikannya

(2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (l) ditandatangani oleh Dinas Lalu-Lintas dan
Angkulan Jalan.

(3) Unfuk memperoleh kartu pengawasa-n sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib
memenuhi persyaratan :
a. memiliki surat tanda nomor kenderaan dan buku

uji yang masih berlaku;
b.membayar retribusi kepada Dinas Lalu-Lintas

dajt Angkutan Ja]an;
c. tanda buldi pelunasan iuran wajib/dana

pertanggungan kecelakaan-

Pasal 30

Izin opemsi angkutan berlaku untukjangka wak_o 5
(lima) tahun dan dapat diperyanjang.
Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (l), berlaku maksimal 1 (sahr) tahun.
Keterlatubatan memperpanjang masa berlaku kanu
pengauasan dikenakan retribusi sebagaimana diatur
dalam Pasal20 ayat (4).

Pasal 31

Benhk permohonan izin operasi, formulir
pertimbangan izin operasi, izin operasi, kanu
pengawasan, suat peringatan tertulis, surat pembekuan
dan pencabutan izin operasi, Iapoian kegiatafl operasi

(1)

a)
(3)

346



angkutan dan kamr pendaflaran operasional kmderdan
b€rmolor akan diafur lebih lanjut dengan Keputusan

BAB III
PEIYYELENGGARAAI\T ANGKUTAN BARANG

Pasal 32

(l) Pengangkutatr badng dengan kenderaar oemrotor
pada dasamya dilakukan dengan menggunakan
mobil barang.

(2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalarn
ayat (l), terdiri dai :
a. angkutan bamng umum;
b. angkutan barang khusus dan bahan berbahaya.

Pasal 33

(l) Pengangkutan barang umum dilakukan dengan
kenderaa.n urhum dan kenderaan lidak umum jenis
mobil barang.

(2) Mobil barang sebgaimana dimal$ud dalam ayat ( I ),
adalah ftobil Pick Up, mobil boks/laadbak, mobil
truck, konton, mobil truck gandengan, mobjl truck
tempelan dan sejenisnya.

Prsrl 34

(l) Pelayanan angkutan barang khusus, bahan
berbahaya harus memenuhi keoentuan-ketenhrar
sebagai berikut :
a. dilayani dengan kendaraan bemotor jenis mobil

barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
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b. memiliki perlengkapan yang diperlukan unruk
keamanan dan keselamatan dalam
pengangkuttul;

c. prasaranajalan yang dilalui memeDuhi ketentuan
kelas jalan atau melalui lintasan yang telah
ditentukan;

d.tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan
memuat dar/atau bongkar bararg.

(2) Mobil angkutan barang khusus, bahan berbaiaya
sebagairnana dimaksud dalam ayat (l), adala]l
kendaraan bermotor yang dirancang untuk
penggunaan dar/atau untuk mengangkut muaEn
khusus, baik benda cair, benda curah maupun
barang-barang berbahaya terhadap kesematan dan
ketertiban umum.

(3) Tata cara pe[yelenggaraan, pengaturan lalu linras
dan peEyaratan angkutan barang khusus arau
barang berbahaya yang kegiatan operasionah\a
dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh_
ditetapkan lebih larjut dengan Keputusan Waliko.a_

Pasat 35

Pengusahaan angkutan otang dengarr kendaraan umum
dapat dilakukan oleh :
a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daemh;
b. Badar Usaha Milik Swasta Nasional;
c. Koperasi;
d. Perorangan Warga NegaE Indonesia.
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(1)

(3)

Pasal 36

Pelayanan angtutan barang umum mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut :
a prasaranajalan yang dilalui memenuhi ketentuan

kelas j ala.n;
b. tersedianya tempat memuat dan membongkar

barang;
c. dilayani dengan kenderaan bermotorjenis mobil

barang yang selanjutDya dalam Perahran
Daerah ini disebut mobil barang.

Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), hurufc, wajib memenuhi :
a. ftrma penrsalaan harus jelas, melekat pada

badan kenderaan disarnping kiri dan kanan;
b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada

dashboard;
c. Ulhrk menaikkan dan/atau menurunkan bmang

umum harus dilakukan pada tempat-tempat yang
tidak mengganggu keamanan, kelancarao dan
ketertiban lalu-lintas.

Ketentua.n lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat
(2) tersebut di atas akar diatu lebih lanjut dengan
Keputusai Walikota.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan usaha angkutan barang
wajib memiliki izin usaha angkutan.
Bagi perusahaan angkutan barang yang telah
memiliki izin usaha anBkutan yang berdomisili
dalam wilayal Kota Banda Aceh, wajib
mendaftarkan jumlah amada yang dimiliki/
dikuasai kepada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan
Jalan.

(1)

(2)
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(3) Setiap kendaraan yang telah didaftarkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan
kartu turunan izin usaha yang harus berada pada
kendaraar yang dioperasikan oleh Dinas Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasrl 38

Untuk menjamin kelarcaraq ketertiban dan
keselamatan lalu-l intas cngkutan bdrang pcrlu
dilakukan pola manajemen lalu-llnlas angkutan
barang.
Tata cara pengatuan pola manajemen lalu-lintas
a.ngkutan barang diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Prsal 39

Penyelenggaraan angkutan barang dengan
kenderaan tidak bermotor han s mempunlai izin.
Izin yang dimaksud dalam ayat (l), dikeluarkan
oleh Dinas Lalu-Lintas dai Angkutan Jalan
Setiap kenderaan tidak bermotor yang dimaksud
pada ayat (l), wajib mendaftarkan kenderaarnya
pada Dinas LalL'-Lintas dan Angkutan Jalar
Tata cara pemberian izin dan pendaftaran dratur
lebih lanjut oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

( l )

(2)

( l )

(2)

(3)

(4)
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembi[aan dan pengawasan pemturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan
Jalan.

BAB V
PEMBEKUAN DAN PENCABI]TAN IZIN

Passl 41

Walikota berwenang untuk rnembekukar/ mencabLlt
izin_ usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi
kenderaan bermotor umum bagi perusahaan yang telah
memiliki izin, apabila :
a. tidak mematuhi segala ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;
b. memberikan ketemngan yang tidak benar terhadap

perusahaar yang dim iliki dan/atau dikuasainya;
c. apabila dalam jangka wallu 6 (enarn) bulan

pemegang izin belum dar/atau tidak dapat
membuktikan kemampuan/ kesanggupal untuk
menyelenggarakar izin yang diberikan.

d. apabila dalam kegiatan operasionalnya temyata
mengganggu kelancaran lalu lintas umum.
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( l )

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Pemtuan Daerah ini, dianca-rn pidana
kurungan selamalananya 3 (liga) bulan atau denda
sebanyak-barlalnya Rp 5.000.000.- (lima jura
rupiah).
Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (l)
adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAII PENT'IDIKAN

Pasal 43

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daemh diberi wewenaag khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang
dan bararg di jalan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana pelanggaran dibidarg
angkutan orang dan barang di jalan agar
keterangan atau laporan te$ebut menjadi
lengkap danjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengurnpulkan
keterangan mengeMi orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

Q)

(1)

(2)
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sehubungan dengan tindak pidana pelanggarafl
dibidang angkutan orang dan baBng di jalan;

c. meminta ketemngan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana pelang-garan dibidarg angkutan omng
dan barang dijalan;

d- memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana pelanggaran dibidarg angkutan
orang dan barang di jalan;

e. melakuka-n penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembuktian, pelcatakn, oan
dokemen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap balan buki tersebut;

f meminla bantuan tenaga ahli dalam rangxa
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
pelanggaran dibidang angkutan orang dan
barang dijalan;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggaikan ruangan atau tempat pada saat pe-
meriksmrr sedang berlangsulg dan memeriksa
identitas o.ang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h, memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan
orang dan barang di jalan;

i. memanggil orang untuk didengar kererangarurya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. mengh€ntikar penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana
pelanggaran dibidang angkutan orang dan
barang di jalan menurut hukum yang dapat
dipertanggungj a\'r'abkan.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayar (t)
memberitahu-kai dimulainya penyidikan dan
menyarnpaikan hasil pe-nyidikannya kepada
Penunfut Umun, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1 98 I
tentang Hukum Acam Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 44

(l) Setiap perusaiaan angkutan umum dengan
kenderaal b€.motor yang telah melakukan kegiatan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib
mengajukan pennohonan i^ berdasarkan
Peraturan Daerah ini

(2) Bagi perusahaar angkutan bararg yang relai
memperoleh izin usaha sebelum beriakunya
PeEturan Daerah ini, izin usahaaya tetap berlal-u
sampai dengan berakiimya masa berlaku izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalarn Perdturan Daerah ini
sepanjang mengeMi peraturan pelaksaraaflrya diarur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota-

I
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pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diund angkar.

Agar sehap orang dapat mengetahuinya,
memeinlahKan pengundangai peraturan alaerah ini
dengan penempatalnya dalarn Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh.

Diteiapkan di Banda Aceh
pada tanggalz4 Aeustus 2000 M

24 Jumadil Awal 1421 H

WALIKOTA BAI\DA ACEII,

CaplDao

ZULKARNAIN
Diundangkan di Banda Aceh
pada tsnggal 24 Asustus 2000 M

24 Jumadil Awal 1421 H

Sekr€taris Daerah Kota
Banda Aceh,

Cap/Dto

Drs. IDRUS HAYAT
PEMBINA TK. I
NIP.0100773E0

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OOO
NOMOR 22, SERI C NOMOR 2.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAIIIJN 2O()O

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DAN BARANG DI JALAN

UMUM

Bahwa sebagaimana dimaksud peraturan pemerintah Nomor 22
Tahun 1990 tentang Penyeralan Sebagia[ Urusan pemeriniahan Dalam

peDyelenggaraan angkutan omng dan barang di jalan dengan kendaraar
umum, sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan deDgan tertib dan
teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Mengingat peDting dan stBtegisnya peranan Lalu Lintas dan

Sistim pe;zinan lebih menitik beratkan kepada janinan kualiras
pelayanan angkutan penumpang umum maupun barang dengaa kendaraa:t
umum.
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Izir usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan
kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayaian
angkutan,

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal i4i memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam
Peratuan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah dimaksud,

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut
mengandw€ peDgertian yang baku dan teknis dalam bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Huruf a

Cukup Jelas-
Huruf b

Yang dimaksud pengertian tidak dalam hayek, adalah
pelayanari angkutan penumpang umum yang tidak terikat
dalam trayek tertentu dan tidak bedad$d serta merupakan
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu



- / Pasal 4
v Ayat (l)

Jaringan trayek adalah kumpulan dari tmyek-tayek yang
menj adi satu kesatuan j aringan pelayaran angku tan orang.

Ayar Q)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huuf a

Butir 1)
Yang dimaksud mempunyai jadwal tetap dalam
ketentuan ini adalah pengahua[ jtun pedalanan
seliap mobil bus umrun, meliputi jam
keberangkatan, persinggahan dan kedatangan
pada terminal-terminal yang wajib singgah_
Dengan demikian adalai merupakan kewajiban
bagi pengusaha angkutar untuk melayani
angkutan sesuai dengan jadwal perjalanan yang
ditetapkan.

Buti 2)
Kawasan utama ydfu suafu kawasan lalg
merupakan pembangkit perjalanan yang tinggi,
seperti kawasan perdagangan utama,
pemukiman perkantoran didalam kota \aug
membutuhkan pelayanan yang cukup linggi.
Kawasan pendukung yaitu suatu kawasan
pembangkit perjalanan untuk bagian wilayah
kota yang berupa kawasan perdagangan lokal
dan perkantoran lokal.

Butir 3)
Cukup Jelas.

Butir 4)
Pelayanm cepat dalam ketentuan ini yaitu
pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah
terminal yang wajib disinggahi selama
perjalanan. Sedangkan pelayanan lambat ]aitu
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pelayanan angkutan dengan kewajiban
memasuki terminal sesuai dengan izin tiayek

Butir 5)
Cukup Jelas.

Butir 6)
Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam
ketenhran ini dapat berupa halte, stop bus,
pemberhentian atas permintaan dan terminal.

Huruf b
Butir I

Cukup Jelas.
Butir 2)

Kawasan pemukiman adalah suahr kawasan
perumahan tempat penduduk bermukim yang
memerlukan jasa angkutan.

But i r  l )
Cukup Jelas.

Butir 4)
Cukup Jelas.

Butir 5)
CukuP Jelas.

Butir 6)
Cukup Jelas.

Huruf c
Butir l) s/d Butir 4)

Cukup Jelas.

Pasal 5
Ayat (l)

Butir a s/d Butir c
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
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Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 6
Hurufa Vd Hurufd

Cukup Jelas.

rasal /
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Hurufa s/d Hurufc
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup Jelas.
Huruf b

Cukup Jelas.
Huruf c

Surat keterangan domisiliperusahaan dikeluarkan
oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkukn Jalan.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Humf f
Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup Jelas,
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
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Pasal 9
Ayat ( l)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10
Huruf a

Pengertian persyaratan teknis adalah peEyaratan tentang
susunan! peralatan, perlengkapan, ukunn, bentuk,
karoseri, pemuatan, rancangan tek s kendaraan sesuai
clengalr peruntukanr'lya, emisi gas buang, penggunaan,
penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
Pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi
suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar tedamin
keselamatan dan mencegah tetadinya pencemaran rdara
dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di
Jalar.

Fluruf b
Cukup Jelas.

Huuf c
Walikota dapat mencabut izin usaha angkutan apabila
dalam waktu selambatlamball1ya 6 (enam) bulan sejak
diterbitkan izin usahanya belum melakukan kegiatan
usaha.

Huruf d s/d Huruf f
Cukup Jelas.

Pasal l1
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat ( l)

Culop Jelas.
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Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huuf a

Cukup Jelas.
Huruf b

Cukup Jelas.
Ayar (5)

Huuf a Vd Huruf f
Culup Jelas.

Pasal l3
Ayar O)

Cukup Jelas.
Ayar (2)

Huruf a yd Huuf c
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat Q)

Walikoia dapat menolak atau henerima permohonan
dimaksud sesuai dengan pertiftbangan t riri" i"o"f"
utnas tatu Lrntas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15
Huruf a

Cukup Jelas,
Huruf b

Cukup Jelas.
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Huruf c
Atas nama Walikot4 Kepala Dinas Lalu Lintas daD
Angkutan Jalan dapat mengalih tuayek dengan
m€mperhatikan pemolrcnan perusahaan.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Butir l) Vd Butir 5)

Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat ( l)

Hr-rruf a s/d Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a s/d Huruf c

Cukup Jelas.
Huruf d

Yang dimaksud pihak lain yang mampu
menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan,
adalah bengkel kendaraal bermotor yang
berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki,
dan memwat kendaraan bermotor agar tetap
memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup Jelas.
Huuf b

Cukup Jelas.

Pasal l?
Huruf a

Cukup Jelas.
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Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (l)

Cutup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayar (2)

Huruf a s/d Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayar (2)

Huruf a Vd Humf d
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (l)

Cukup Jelas.
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Ayat (2)

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat e)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Ayat (5)

Hwuf a
Cukup Jelas.

Huruf b
yang dimaksud data factor penggunaan kenalaraan
dala-rn ketentua[ ini adalah data kendaraan vanq
sesuai dengan peruntukannya yung 

^"In"nuhlpersyaratan teknis dan laikjalan.

Pasal 25
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Walikota dapat menerima atau m€nolak permohonan
dimaksud sesuai dengan pertimbangaD teknis Kepala
Dinas l,alu Lintas dan Angkutan Jalan.
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Pe.s,al 26
Huruf a s/d Huruf f

CuL:up Jelas.

Pasal 27
Ayat (l)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

. Ayat e)
Huruf a s/d Huruf d

Culep Jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 28
Huruf a

Cukup Jelas.
Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayar (3)

Huruf a s/d Huruf c
Cukup Jelas.
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Ayat O)
Cukup Jelas.

Ayat Q)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkuhn Jalan dapat
memberikan masa berlaku kartu pengawasan kurarg dari I
(satu) tahun dengan memperhatikan permohonan dan
perusahaan,

Pasal 3l
Cukup Jelas.

Pasal 32
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 33
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat e)

Cukup Jelas.

Pasal 34
Ayar (1)

Huruf a s/d Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a s/d Hurus c

Cukup Jelas.
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Pasal 35
Ayat 0)

Cukup Jelas.
Ayat e)

Cu-L:up Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 36
Ayat ( l)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dapat menentukan lintasan yang harus dilalui olen
angkuta-n barang khusus dalam wilayah Kota Banda
Aceh.

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cuklrp Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat ( l)

Cukupjelas.
Ayar (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jclas.
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Ayar (1)
Cukup Jelas.

Awt (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Culop Jelas.

Pasal 40
I{uruf a s/d Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 4l
Ayat (l)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.

Pasal 42
Ayat ( l)

Cukup jelas.
Ayat Q)

Huruf a s/d Huruf g
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.
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